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حمليات  /تتمات

الحملة الأهلية لن�صرة فل�سطين تدعو
�إلى الت�ضامن مع المطران عطاهلل حنا
أعلنت «الحملة األهلية لنصرة
فلسطين وقضايا األمة» ،في بيان «أنّ
قوات االحتالل الصهيوني أوقفت رئيس
أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس
المطران عطا الله حنا على أحد حواجز
االح��ت�لال وذل��ك ألكثر م��ن  3ساعات
بعد ترؤسه قداسا ً دينيا ً وإخضاعه

لتفتيش جسدي ،كما إخضاع سيارته
لتفتيش استفزازي».
وأش���ارت إل��ى أنّ «ه���ذا التوقيف
ليس األول الذي يتعرض له المطران
المناضل من قبل قوات االحتالل ،بل
كانت تحتجزه في مراكز للمخابرات
وط���ورا ً تسحب ج��واز سفره ودائ��م��ا ً

التقى وزير ال�سياحة والمعتمد البطريركي على �أبر�شية زحلة للروم الأرثوذك�س

تهدّده وتحرض عليه بسبب مواقفه
الوطنية والقومية».
ودعت الحملة «المراجع الروحية
والسياسية ،المسيحية واإلسالمية،
العربية والدولية كافة ،للتحرك من
أج��ل التضامن مع المطران وم��ع ك ّل
سجناء الحرية في سجون العدو».

ندوة حول حقوق ذوي الإعاقة في «كراون بالزا»
نظمت في فندق كروان بالزا ،ندوة بعنوان «نحو بيئة
مؤهلة لألشخاص ذوي اإلعاقة في لبنان» ضمن برنامج
«أفكار  »3الممول من االتحاد األوروب��ي ،وب��إدارة مكتب
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداري��ة ،حضرها حشد من
ممثلي الجمعيات والهيئات المعنية بشؤون المعوقين
وممثلون عن وزارة التنمية اإلدارية.
قدمت الندوة نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة جهده أب��و خليل التي أش��ارت
إلى أنّ «الندوة اليوم هي الخامسة والتي تندرج ضمن
برنامج أفكار وبدعم من االتحاد األوروب��ي» ،مؤكدة أنّ
هذا «البرنامج يتضمن مواضيع تتصل بموضوع اإلعاقة
ومستلزمات حياة الشخص المعوق».
وشدّد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة في لبنان ومنتدى المعاقين في لبنان الشمالي
نواف كباره ،بدوره ،على أنّ «قضية اإلعاقة يجب أن تكون
على طاولة النقاش مع الدولة من أجل وضع القانون
 2000/220موضع التنفيذ» ،مؤكدا ً أهمية أن «تشمل
معايير التسهيالت واألمور المتعلقة بحقوق األشخاص
المعوقين بالدخول إلى المعرفة وحقوق األشخاص الصم
بلغة إشارة ومشتركة إلى جانب التسهيالت الهندسية
المطلوبة في األبنية والمرافق العامة ووسائل النقل».

ولفت رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين
موسى شرف الدين ،من ناحيته ،إلى أنّ «أكثر من نصف
ع��دد األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة يقطنون في المدن ومن
المفترض أن يتم اعتماد مبدأ التنمية الدامجة في األجندات
السياسية» ،الفتا ً إلى أنّ «السياسات الدامجة لإلعاقة
تتفاوت بين منطقة وأخرى بين بلد وآخر» ،مشدّدا ً على
أنّ «بناء القدرات البشرية والمالية تعتبر من المه ّمات
األساسية في رسم السياسات الدامجة التي من شأنها
أن تضمن سياسة تنمية مدنية دامجة منها اإلج��راءات
القانونية وتوفير م��واد مالية وإش��راك األشخاص ذوي
اإلعاقة في التنمية المدنية».
وتحدثت منسقة برنامج «أفكار  »3في وزارة التنمية
اإلدارية يمنى غريب عن القانون  2000/220مشيرة إلى
«توقيع بروتوكول مع المستشارية الثقافية البريطانية
يتعلق ببعض المواضيع التي تطال موضوع اإلعاقة».
ثم انعقدت الجلسة األولى التي ترأستها غريب وتحدث
فيها مدير اإلعالم والعالقات العامة في مؤسسة الجرحى
وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في لبنان عماد
خشيان عن «نقاط التوافق في مجال التسهيالت بين
اتفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة وبين القانون
.»2000/220

دروي�ش :لال�ستجابة لمطالب المتظاهرين لكي ن�صل
�إلى نظام علماني بعيد عن المحا�ص�صة الطائفية
استقبل مطران زحلة والفرزل وتوابعهما عصام درويش
في مق ّر المطرنية في سيدة النجاة في زحلة ،وزير السياحة
ميشال فرعون حيث جرى البحث في شؤون طائفة الروم
الكاثوليك والشؤون الوطنية.
بعد االجتماع توجه درويش إلى فرعون قائالً« :لقد أحببت
أن أحملكم اليوم ملفا ً باسم ك ّل المسيحيين ،وخصوصا ً
طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة حول السبعين
مرسوما ً التي ت�� ّم توقيعها خ�لال األسبوع الماضي حيث
كانت هناك خيبة للمسيحيين وبنوع خاص في ما بتعلق
بوظائفهم(.»)...
وأضاف« :أما الموضوع الثاني فهو الحراك الشعبي حيث
أتمنى على الدولة والمتظاهرين التفاهم بين بعضهم البعض
وأن تستجيب الدولة لمطالب المتظاهرين حول التغيير.
وك ّل بلد ال يعمل على التغيير في ذاته فهو يتعرض للخراب،
لذلك أتمنى معالي الوزير أن تحمل إلى مجلس الوزراء هذه
الرغبة من أجل التفاهم والتجاوب لكي نحظى ببلد عصري
وعلماني بعيد عن المحاصصة الطائفية النتخاب رئيس
جديد للجمهورية في وقت قريب».
واعتبر فرعون ،من جهته« ،أنّ اللجوء إل��ى الشعب في
ظ ّل عدم المحاسبة من المجلس النيابي هو جزء من الثقافة
الديمقراطية وأنّ الشعب هو أساس السلطات وجزء من الضغط
من أجل تحريك المؤسسات ،تمهيدا ً النتخاب رئيس جديد
للجمهورية ومن ثم إقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية،
ولذلك ،نحن لسنا فقط مع التغيير بل مع تفعيل المؤسسات،
وهذه الحكومة التي تمكنت من االستمرار بأعجوبة لفترة سنة
وأكثر بعد الفراغ الرئاسي أصبحت اليوم عاجزة ألسباب
مختلفة ومنها التعطيل في المجلس النيابي وتعطيل انتخاب
رئيس جديد للجمهورية عن القيام بدورها».
كما استقبل دروي��ش المعتمد البطريركي على أبرشية
زحلة ل��ل��روم األرث��وذك��س المطران باسيليوس منصور،
يرافقه األرشمندريت تيودور الغندور واآلباء جورج معلوف
ومارون جبور ،في زيارة بروتوكولية هي األولى لمطرانية

درويش متوسطا ً منصور والوفد البطريركي
سيدة النجاة منذ تسلمه مهماته في زحلة ،وعرض الجانبان
«مختلف األم��ور على الساحة اللبنانية عموما ً والبقاعية
خصوصاً».

ونوه منصور بـ»التفاف المسيحيين في زحلة من مختلف
الطوائف على بعضهم البعض ،وعيش مفهوم الديانة
المسيحية بالشكل الصحيح».

«الثورة المجيدة ( ...تتمة �ص)1
ال نريد منه شيئاً ،فإنْ كان مع الحراك ويريد االستجابة فليرحل،
ومن يستطيع التمييز بين هذا الجواب وجواب المعارضة السورية
على دع��وة الرئيس السوري بشار األس��د للحوار ،ولو ذهب قادة
الجمعيات والمنظمات وطرحوا برنامجا ً مطلبيا ً واضحا ً لح ّل قضية
النفايات وفشلوا وعادوا إلى التصعيد لربحوا ،وإنْ نجحوا لربحوا
ورب��ح البلد ،ولماذا كان جوابهم الرفض إنْ لم يكن الهدف شراء
وزج الناس فيه ،وه��ذا مقبول ومسموح طبعا ً
��أي ثمن
التصعيد ب ّ
ّ
عندما يكون البديل شعار سياسي قابل المتالك آلية تطبيقية ،فما
هي البدائل التي طرحت ،انتخابات نيابية معلوم استحالة إجرائها
بال قانون وارتباط القانون بالتشريع وارتباط التشريع بمرسوم
دورة استثنائية وحكومة تشرف على االنتخابات ،فهل كانت هذه
هي الروزنامة التي طرحت مثالً لمهلة أسبوع بوضوح تقول تعالوا،
على الحكومة بدالً من االستقالة فتح دورة استثنائية ببند وحيد هو
قانون انتخاب جديد يقوم على النسبية ،وعلى المجلس النيابي
أن ينعقد فور صدور المرسوم إلقرار القانون فورا ً وخالل ثالثة
أيام تدعو الحكومة إلى انتخابات على أساسه لتكون ضمن المهل
الدستورية ،ورغم انّ هذا موضوع معقد وصعب ويتخطى الفراغ
الرئاسي لكنه لو ت ّم لقلنا أنّ الوفد قابل رئيس الحكومة وعرض
روزنامته وحاول استثمار نزول الناس إلى الشارع لفرض حلول
وليس لشراء التصعيد لغرض خفي ،وعندما تكون المطالب هي

االستقاالت وليست خطط حلول ،وعندما تكون استقالة الحكومة
كعدمها بغياب رئيس جمهورية ألنها ستبقى ولو استقالت ،يصير
التصعيد للتصعيد.
 يبدو أنّ خطة التصعيد للتصعيد تسير كما ي��رام ،والتصعيدليس بالشيء السيّئ إذا كان ضمن خطة لتغيير شامل نحو األفضل
او لتراكم مطلبي هادئ ،لكنه ليس هذه وال تلك هو تصعيد سيذهب
بالبالد نحو تكبير حجم المشاركة الغاضبة في الشارع ،ومواصلة
اإلمساك بالمقود عبر المؤسستين اإلعالميتين اللتين ال تكتفيان
بالتغطية بل تعلنان بصورة ال لبس فيها الدعوة ك ّل ساعة للمشاركة
وال��ن��زول للساحات بما يضعهما في موقع القيادة الفعلية للحراك
وبدونهما يصير الحراك كحراك أهالي العسكريين المخطوفين الذين
لم يحوزوا ال وقتا ً وال اهتماما ً لجعل قضيتهم قضية رأي عام لبنانية،
وال حازت قضية مثل قضية أسر شهداء المعارك والعمليات اإلرهابية
التي قادها الموقوف أحمد األسير للضغط على السلطات منعا ً للفلفة
التحقيق ،وه��و الحراك ال��ذي جعلته «ال��ث��ورة منسياً» ،والصيرورة
الطبيعية لهذا التصعيد الذي تريده القناتان لحسابات ال تتوازن مع
اهتمامهما بقضايا أخ��رى وال بلهجتهما اإلخبارية هناك والمنتمية
والمتبنية هنا ،هي الصدام ،وقد نصحو بعد أيام على نقل مباشر من
سرايا بيت الدين أو سرايا صيدا أو الهرمل أو طرابلس أو جونية أو
كلها معا ًوقد اقتحمها متظاهرون ،وتط ّوقها القوى األمنية والمواجهة

وراء الباب ،والمواجهة دم ،وال��دم يستسقي ال��دم ،والمواجهة تبدأ
بتصعيد متواتر زمنيا ً من أسبوع ألسبوع حتى تسقط الدماء فتصير
مفتوحة ،وعندها يندمج الح ّل األمني المتمثل بوقف نزف الدم بالح ّل
السياسي المتمثل ببند في هيكلية إعادة بناء السلطة ليلبّي النقطة التي
بلغها الحراك ويشكل سببا ً لوقفه ،وال يبدو انّ شيئا ً يمكن ان يحدث
إال الذهاب إلى سيناريو انتخاب قائد الجيش رئيسا ً للجمهورية ،وهو
خيار ال نضعه هنا للنقاش من قبيل االعتراض ،بل لنقول إنّ هذا هو
السياق الطبيعي الوحيد وليس قانون انتخاب وال رحيل حكومة ،وال
ح ّل لقضية النفايات ،وال مواجهة للفساد رغم النوايا الطيبة للناس
المشاركين والتمنيات التي ال تق ّل طيبة للشخصيات واألح���زاب
المتفائلة ،والذي يستحق االحترام لذكائه ونباهته ووضوحه أكثر من
يمجدون العفوية ويصفقون
ك ّل المدعين انهم قادة سياسيون وهم ّ
لها ،هم أولئك الذين خرجوا في الساحات يص ّرحون وهم يملكون
جرأة القول علنا ً إنهم ينزلون إلى الساحات إليصال قائد الجيش إلى
سدة الرئاسة.
 «كلكن يعني كلكن» تضع البالد في حالة التأزم والصدام ،أماماالستحقاق الرئاسي وجها ً لوجه ،وتضع ك ّل السياسيين المرشحين
المفترضين خارج السباق ،وتضع المواصفات للرئيس بالقدرة على
الضبط والعودة باألمن للبالد من جهة ،ومطابقة مواصفات أن يكون
المرشح الرئاسي من خارج نادي «كلن يعني كلكن» ويجري تقديم

عبد اللهيان يقدّ م ( ...تتمة �ص)1
ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي ع��ل��ي أك��ب��ر والي��ت��ي خ�لال
استقباله وف��د االح��زاب والقوى الوطنية
اللبنانية في طهران أن أميركا وحلفاءها
يريدون إقالة الحكومة السورية والرئيس
ب��ش��ار األس�����د ،ل��ك��ن ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة أن
الرئيس األس��د ال��ذي ف��از ف��ي االنتخابات
األخيرة ،سيفوز في االنتخابات مرة أخرى
وسيحصل على أص���وات أك��ث��ر م��ن المرة
السابقة ألن الشعب ال��س��وري يعرف أن
من وقف من أجل مصالح سورية هو بشار
األسد ،وهو لو كان يريد تثبيت موقفه لكان
عمل لمصلحة بعض دول المنطقة ،لكنه
يعمل لمصلحة الشعب السوري وهو قاوم
من أجل الحفاظ على مصالح سورية رغم
األخطار التي تع َرض لها.
وشدد واليتي على دعم ايران للبنان وحل
المشكالت التي يعاني منها وه��ي تمتلك
التكنولوجيا لذلك.

مبادرة بري تخرق
اصطفاف  8و 14

إلى ذلك ،احتلت مبادرة رئيس المجلس
النيابي نبيه بري الحوارية حيزا ً مهماً،
فالترحيب الذي القته من  8و 14آذار خرق
االصطفاف الحاصل ،األمر الذي من شأنه
ان يمأل الفراغ السياسي ،وتشكل مناسبة
للبحث ال��ج��دي ف��ي ال��م��آزق السياسية.
وفي السياق ،ثمن رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد حردان،
عاليا ً المبادرة التي أطلقها الرئيس بري،
بوصفها مبادرة إنقاذية ملحة ترمي إلى
تحصين البلد والمؤسسات ،في هذا الظرف
الدقيق الذي يمر به لبنان.
ول��ف��ت ح���ردان ف��ي ب��ي��ان أم���س إل���ى «أنّ
األزم��ات المتفاقمة على ك ّل الصعد ،تحتاج
إل��ى معالجات ج��ادة ،واعتبر أن العناوين
التي حددها الرئيس بري للحوار ،هي عناوين
أساسية مطلوبة ،وينبغي على الكتل النيابية
كافة ،أن تنخرط في هذا الحوار وتساهم في
إنجاحه ،ألنه السبيل إلى الخروج من األزمة
السياسية ،ومعالجة األزم���ات والقضايا
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة والمعيشية
والمطلبية» .واختتم ح��ردان« :إنّ تحصين
ل��ب��ن��ان يتطلب تفعيالً لعمل المؤسسات
وللحياة السياسة ،وم��ب��ادرة الرئيس بري
تصب في هذا االتجاه الصحيح والسليم».
وأك��د ح��زب الله تأييده لمبادرة بري
الحوارية ،معتبرا ً انها فرصة جدية إليجاد
منفذ يؤدي الى حلحلة الكثير من القضايا
العالقة في ال��ب�لاد .وتمنى ح��زب الله أن
تقوم كل القوى السياسية المعنية بتل ّقف
هذه الدعوة واالستجابة لها بنيّات طيبة،
والعمل على إنجاحها.

بقرادونيان :لدعم المبادرة
من دون شروط

وق��ال األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الطاشناق
النائب ه��اغ��وب ب��ق��رادون��ي��ان لـ«البناء»
«أن حزب الطاشناق وكتلة ن��واب األرمن
يدعمون بالمطلق هذه المبادرة ويدعون
جميع األط���راف ال��ى مساندتها م��ن دون
شروط أو شكوك ألن الوضع الراهن ومنذ
زمن طويل كان يتطلب مثل هذه الطاولة
التي ربما تساعد على ايجاد بعض الحلول
للمشاكل المطروحة وإيجاد وسائل لتخطي
مطبات خطرة ال نعرف متى وكيف تظهر
أنيابها».

عون يحدد
الموقف الرسمي اليوم

وبانتظار ان يحدد رئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال عون موقف التكتل
الرسمي من المبادرة الحوارية التي دعا
اليها بري ،أكدت مصادر مطلعة قريبة من
التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن المبادرة
حجة إضافية للنزول الى الشارع ال سيما
ان ب��ع��ض المقربين م��ن ال��راب��ي��ة لديهم
هواجس من الخلفية التي حكمت المبادرة
و«نحن نعرف البير وغطاه» لكننا سنوافق
على ال��ح��وار ول��ن نسمح ألح��د ان يسجل
علينا اننا كنا سبب فشل الحوار».
واع��ت��ب��رت ال��م��ص��ادر «ان ك��ل م��ا يجري
م��ن م��ب��ادرات ال يتعدى م��ب��ادرات الوقت
الضائع بانتظار تحسين المواقع الميدانية
ف��ي س��وري��ة وت��ث��ب��ي��ت االت���ف���اق ال��ن��ووي
بموافقة الكونغرس عليه» .وإذ لفتت إلى
«أن ال��رئ��ي��س ب��ري ي��ق��وم ب���دوره كرئيس
للمجلس» ،شددت على «ان هناك خالفا ً في
الرؤية حول انتخاب الرئيس وحول قانون
االنتخاب».
وبات مؤكدا ً ان التيار الوطني الحر لن
يرجئ ال��ن��زول ال��ى ساحة ال��ش��ه��داء يوم
الجمعة المقبل ،ال ب��ل على العكس فهو
استبق الحراك بدعوة أطلقها قطاع الشباب
في التيار الوطني الحر لالنطالق بمواكب
سيارة غدا ً األربعاء في الساعة الخامسة
من سنتر ميرنا الشالوحي.

«القوات» :التجارب
ال تبشر بالخير

وأك��دت مصادر قواتية لـ«البناء» «أننا
ال ن��زال ن��درس ق��رار تلبية دع��وة الرئيس
ب��ري ،ال سيما أن تجارب الحوار السابقة
في  2006و 2012ال تبشر بالخير ،ال سيما
في ما يتعلق ببند االستراتيجية الدفاعية
وإعالن بعبدا».

ولفت رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
ول��ي��د ج��ن��ب�لاط إل���ى «ان���ه ع��ل��ى رغ���م من
أهمية البنود المقترحة لجدول األعمال،
في ح��ال تعذر التوافق على االنتخابات
الرئاسية اللبنانية التي تبقى حاجة ملحة
وضرورية إلعادة االنتظام لعمل المؤسسات
الدستورية وذلك ألسباب إقليمية ومحلية،
وف���ي ح���ال غ��ي��اب ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ق��ان��ون
إنتخاب جديد ،فإنه من الضروري تالفي
الغرق في عناوين خالفية مطاطة والسعي
الى التركيز في اتجاه تفعيل عمل الحكومة
الحالية وتحويلها إلى حكومة منتجة قادرة
على محاكاة المطالب الشعبية المحقة على
مختلف المستويات المعيشية» .وأعلن
ح��زب الكتائب تشجيعه «أي مبادرة من
شأنها إزالة العوائق المانعة للعمل النيابي
األول ،وهو ملء الشغور الرئاسي من خالل
انتخاب رئيس للجمهورية».

القمة االسالمية  -المسيحية
ُترجأ بنا ًَء على طلب قبالن

الج�شع �أو�صلنا ( ...تتمة �ص)1
نقل النفايات إلى عكار في لقاء بين وزير
الداخلية نهاد المشنوق ووفد من مشايخ
دائرة أوقاف عكار برئاسة رئيسها الشيخ
مالك جديدة.
وأك����دت م��ص��ادر م��ط��ل��ع��ة ل��ـ«ال��ب��ن��اء»
ان استقالة وزي��ر الداخلية م��ن اللجنة
وان��س��ح��اب وزي���ر البيئة تمثيلية عمل
م��دروس من أج��ل تجميد عمل اللجنة في
الداخل والعودة الى «سوكلين» بعد قرار
مجلس ال���وزراء اعطاء عكار  100مليون
دوالر في مقابل مطمر س��رار ،ال سيما في
ظل التصريحات الوزارية التي تؤكد عدم
الحاجة الى لجان ألن «سوكلين» جاهزة
لجمع النفايات من الشارع وان مطمر عكار
جاهز الستيعاب نفايات بيروت ب��دال ً من
الناعمة».
ولفتت المصادر الى «ان قرار انسحاب
المشنوق من أجل التمويه على طلب الحراك
الشعبي باستقالته وان ما يجري هو لعبة
ل��ن تمر م��رور ال��ك��رام» .ال��ى ذل��ك ،ش��ددت
حملة «طلعت ريحتكم» على أن وزير البيئة
«ال يستطيع ان يتنصل من مهماته ،ونحن
نريد حلوال ً مستدامة ال ترقيعاً».

ال��ى ذل���ك ،أُرج��ئ��ت القمة اإلس�لام��ي��ة -
المسيحية الروحية التي كان من المقرر
أن تعقد أمس في بكركي ،الى موعد الحق.
وأك���دت م��ص��ادر بكركي ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن
اإلرج��اء جاء بناء على طلب نائب رئيس
المجلس اإلس�لام��ي الشيعي األع��ل��ى عبد
األمير قبالن تأجيل القمة افساحا ً في المجال
أمام مبادرة الرئيس بري الى الحوار».
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ط��ال��ب��ت ال��ق��م��ة ال��روح��ي��ة
المسيحية التي عقدت في بكركي بدعوة من
البطريرك بشارة الراعي بانتخاب رئيس
وم��ن ث��م تشكيل حكومة ووض���ع قانون
جديد لالنتخابات ،وشددت على «وجوب
استمرارية الحكومة الحالية في عملها فال
تسقط او تستقيل طالما هناك فراغ في سدة
الرئاسة األول��ى» .وأي��دت القمة الروحية
المطالب المحقة للشعب ،إال أنها اعتبرت أن
في اللجوء الى الشارع خطورة وخصوصا ً
ان النيران تحيط بلبنان.

وف��ي جديد التحركات المطلبية ،يبدأ
متعاقدو الثانوي اعتبارا ًَ من صباح اليوم
اع��ت��ص��ام��ا ً تخييميا ً أم���ام م��داخ��ل وزارة
التربية  -األونيسكو ،رف��ض��ا ً لما س ّموه
سياسة الالمباالة واالقصاء التي تنتهجها
ال��وزارة في حق المتعاقدين والتي تمثلت
ب��إع�لان نفير صفقة ال��م��ب��اراة المفتوحة
وح���رم���ان ال��م��ت��ع��اق��دي��ن م���ن ف��رص��ت��ه��م
المشروعة في الدخول الى مالك التعليم
ال��ث��ان��وي ،ب��ال��ت��ال��ي ض��ي��اع ك��ل س��ن��وات
نضالهم وتعليمهم وجهادهم وتضحياتهم
على مذبح مباراة مفتوحة تركت كل مآسي
الوطن مستحضرة التعليم الثانوي لغايات
في نفس يعقوب.

العودة الى «سوكلين»

موازنة 2016

تنتهي اليوم مهلة اإلن��ذار الذي وجهته
حملة «طلعت ريحتكم» السبت الماضي
الى الحكومة للتجاوب مع المطالب التي
أطلقتها .وفيما انسحب وزير البيئة محمد
المشنوق م��ن اللجنة ال��وزاري��ة المكلفة
متابعة ملف النفايات كلف الرئيس تمام
سالم وزير الزراعة أكرم شهيب على رأس
لجنة من الخبراء وأصحاب االختصاص
مهمة النظر ف��ي ملف النفايات واق��ت��راح
حلول فورية ترفع ل�لازم��ة ،على ان تبدأ
هذه اللجنة عملها فوراً .كما حضرت قضية

مرشح احتياط هو الناشط المدني الوزير السابق زياد بارود الذي
يتصدّر شاشات القناتين القائدتين للحراك هذه األيام.
 الطريق الذي يجنّب لبنان الصدام اليوم هو أن تق ّرر هيئة الحوارالتي دع��ا إليها الرئيس نبيه ب��ري دع��وة وف��د م��ن خمسة أشخاص
من بينهم صاحبي القناتين العمالقتين وثالثة شخصيات يمثلون
الجمعيات ال��ت��ي ت��ق�� ّرر روزن��ام��ة ال��ح��راك ،وع��س��ى أن ي��ك��ون بينهم
الوزيران شربل نحاس وزياد بارود لتمثيل جناحي الحراك وقناتيه،
ويحضر الوفد واحدة من جلسات الحوار ،للوصول إلى روزنامة تبدأ
بالتوازي بين مساري الحلول المطلبية والحلول السياسية ،تنتهي
نهاية العام وتتض ّمن حالً سريعا ً وفوريا ً ألزم��ة النفايات قادعتها
األساس هي البلديات ومع هذا الحل البلدي للنفايات ،تشريع لقانون
انتخابي على أساس النسبية ،وتشكيل هيئة أهلية ورسمية مختلطة
تتولى اإلشراف على قانون من أين لك هذا؟ وشموله لك ّل من تولى
مسؤولية في الدولة طيلة سنوات ما بعد اتفاق الطائف وإقرار قانون
للنزاهة يقوم على التمانع بين تولي مسؤولية رسمية والقيام بأعمال
خاصة تتصل بالدولة ومؤسساتها.
 ف��ي حلقة ال��غ��د م���اذا ع��ن «كلكن يعني كلكن» والتصويب علىالمقاومة وقائدها من جانب واضح ومعلن في الحراك وقبول تحييد
هوية النظام السياسي من الصراع مع إسرائيل من الجانب اآلخر؟
ناصر قنديل

متعاقدو الثانوي
الى االعتصام

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،وب��ع��د أن أرس��ل
مشروعي موازنة ( )2015 - 2014أحال
وزي���ر ال��م��ال ع��ل��ي ح��س��ن خليل م��ش��روع
موازنة  2016إلى مجلس ال��وزراء ضمن
المهلة ال��دس��ت��وري��ة ،وط��ل��ب م��ن مجلس
ال����وزراء التعجيل ف��ي درس ال��م��ش��روع.
وأك��دت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أن «ال
جلسة لمجلس ال��وزراء قبل انعقاد طاولة
الحوار» ،مشيرة الى «أن التئام المجلس
ره���ن االت��ف��اق ع��ل��ى آل��ي��ة ع��م��ل الحكومة
والتعيينات العسكرية».

على أوضاع الناس المعيشية واالقتصادية واألمنية.
ال��ن��اس تعبوا م��ن ه��ذا التعاقب السلطوي العقيم
واإلقطاع المالي الجشع والنظام الطائفي ولذلك بدا
الصوت عاليا ً والحماسة أق��وى في مواجهة نظام
طائفي يكرس العوز والحرمان والتفاوت الطبقي
ويعطل على المواطنين ال��وص��ول إل��ى حقوقهم
االجتماعية والسياسية.
الذين نزلوا إل��ى الشارع بنيات وخلفيات طيبة
وصادقة ،نزلوا ألنهم يشعرون باالمتهان ،وأنهم أشبه
بأعقاب السجائر ،مرميون ،مدعوسون ،مسحوقون،
محتقرون ،يُنظر إليهم من أهل السلطة بإزدراء وكأ ّنهم
سقط متاع يُشترى بثمنٍ بخس .المطلوب منا جميعا ً
كلبنانيين أن ال نمنح س��راق المال العام مزيدا ً من
الطعام وفرصا ً للحماية من صراخ الناس ووجعهم؟
لماذا نعطيهم الثقة ونعلم أنّ كل شيء ينحط ويفسد
بين أيديهم؟ لماذا نهبهم دمنا وشهداءنا وهم يحولون
ما نهَب إلى عجرفة وعلو وأنانية؟
الدولة ت��زداد ضعفا ً وفشالً وبعض أهل السلطة
يتنعمون بحياض الفساد ،فيما ال نجد اجتراحا ً حقيقيا ً
ألي مشكلة من المشاكل .ثم ليس صحيحا ً أن يُشمل
الجميع في سلة واحدة .هذا أمر فيه تدليس وتزوير،
فأن يُقدّم حزب الله مع الفاسدين أمر غير مقبول البتة.

الحزب ال يغطي أي فساد سياسي وإداري .ولكن هذا ال
يعني أن على حزب الله أن يمشي وراء تظاهرة بدأت
على خلفية أزمة النفايات لتنتهي بالمطالبة بانتخاب
رئيس للجمهورية لقطع الطريق على حليفه ميشال
ع��ون ،فضالً عن أن يسير خلف مجموعات مشتتة
األهداف ولها أجندات مشبوهة .في السياسة يعرف
حزب الله أنّ وراء هذه التظاهرات ما وراءها .يعرف
من بدأ اللعبة ومن يغذيها والجهات المشتركة فيها
وغاياتها.
خالصة ما يجب قوله هذه األي��ام أن ّالبلد يقبع
ب��األزم��ات منذ تأسسيه ،وأزم��ات��ه السياسية مثل
أزماته االجتماعية غير قابلة للحل في ظل نظام
طائفي توزع فيه المغانم على األعضاء ،وبالتالي
ال إمكانية ألي إصالح اقتصادي واجتماعي من دون
الشروع بإصالح سياسي يبدأ من نظام جديد وعادل
لالنتخابات ،إل��ى إع��ادة ت��وزي��ع الصالحيات بين
السلطات على أساس التوازن الذي يحمي البلد من
األخطار .وإذا لم يحصل اتفاق بين القوى الرئيسية
في البلد على كون اإلصالح بات أمرا ً ملحا ً وفورياً،
ف��إن األم��ور قد تتجه إل��ى الفوضى وساعتئ ٍذ قد ال
نخرج منها إال بمئة ألف شهيد جديد.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

ّ
الحل ( ...تتمة �ص)1
�سباق بين بدء
منذ مساء هذا اليوم وهو موعد انتهاء مهلة الـ72
ساعة لتحقيق مطالب بيان ال��ح��راك ال��ذي أعلن من
س��اح��ة ال��ش��ه��داء السبت ال��م��اض��ي ،سيبدأ السباق
السياسي الماراتوني بين هاتين األجندتين ،حيث
تتحذ األولى من ساحة الشهداء مركزا ً لها ولتج ّمعها
الشعبي ال��ذي ستعلنه مفتوحا ً ردا ً على ع��دم تلبية
مطالبها الثالثة ،وأيضا ً واستطرادا ً إلحاق وزارت��ي
البيئة والداخلية بساحة الشهداء كهدفين يت ّم تسيير
تظاهرات واعتصامات إلى باحاتهما.
ويقع مركز األجندة الثانية في البرلمان اللبناني
الذي يفترض أن يفتح أبوابه في األيام العشرة األولى
من هذا الشهر ليس لتشريع الضرورة بل لبحث حلول
الضرورة.
ولكن المأمول اآلن هو أن تتكامل هاتان الساحتان،
ساحة حراك الضرورة لوقف معاناة الناس ،وساحة
برلمان الضرورة إلنتاج ح ّل ألزمة النظام وال َّناس.
وتفيد معلومات أنّ «سعاة خير» تب ّرعوا للسعي
بين ساحتي الناس ونوابهم (ساحة الشهداء وساحة
النجمة) إلنتاج تكامل أو أقله تفاهم بين الديناميتين
المرشحتين للتفاعل فيهما خالل األيام العشرة المقبلة.
وليس واضحا ً حتى اآلن ما إذا كانت هذه المساعي
ستنجح ،نظرا ً إلى وجود صعوبات تواجهها؛ أبرزها
أنّ الحراك ال يملك عنوانا ً واضحا ً للتوجه إليه لحواره،
فالناطق المعتمد باسمه هو مناخه ،وعليه قد يكون
المطلوب هو اتخاذ خطوات سياسية من قبل الحكومة
إلشعار هذا المناخ بشيء من الرضى ،ومن ثم تسييل

ذلك في جعله (أي مناخ الحراك) يمنح حوار مجلس
النواب فرصة للنجاح.
الصعوبة الثانية تتمثل في التعقيدات السياسية
الموجودة داخل ساحات الحكومة السالمية ،إذ ال توجد
رؤي��ة موحدة لكيفية الخروج من اختالفات المرحلة
السابقة لهبة الشارع على نحو يراعي ضرورة التعاطي
معها وفق المناخ الجديد الذي يسود البلد .وحتى اآلن
لم تصدر عن أط��راف الحكومة السالمية ،وبخاصة
المطلوب منها «تنازالت» ،أي إشارات توحي بأنها أجرت
أيّ تقويم جديد للوضع من قبيل أنه يجب التراجع عن
التع ّنت لمنع جعل الشارع يقود البلد والدولة والحكومة،
وإلنقاذ مؤسسات الدولة لكي تعاود العمل وفق معايير
الشراكة الحقيقية وليس وفق معايير اغتصابها.
وتتحدّث معلومات وصلت إلى بيروت من الخارج أنّ
الحراك الشعبي لفت أنظار المجتمع الدولي إلى لبنان
انطالقا ً من زوايا جديدة أضافها إلى زوايا الحفاظ على
الح ّد األدنى من استقراره األمني والسياسي .وجديد
ه��ذه ال��زواي��ا يتحدث عن «انتخاب رئيس جمهورية
اآلن» ،ألنّ بلد األرز أصبح بحاجة ضمن ظروفه الجديدة
إلى البدء «من مكان ما» بمعالجة وضعه ووقف تردّي
استقراره الذي دخل فيه التوتر االجتماعي مع توترات
أمنية فلسطينية في عين الحلوة وسياسية في مجلسي
ال��ن��واب وال���وزراء وك�لام مستج ّد عن توتر مالي كثر
التلميح إليه في اآلون��ة األخيرة خالل لقاءات سفراء
دوليين مع مراجع سياسية لبنانية.

يوسف المصري

